
LIGO Centrum voor Basiseducatie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen vzw organiseert
cursussen voor laaggeletterde volwassenen. Het cursusaanbod bestaat uit taal, wiskunde,
ICT of maatschappijoriëntatie. Het opfrissen en versterken van deze basisvaardigheden
ondersteunt cursisten in hun professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.
Een deskundig, gemotiveerd, dynamisch, multidisciplinair team zorgt voor een kwalitatief,
cursistgericht cursusaanbod.

We zoeken een

Administratief medewerker PERSONEEL en GDPR

TAKEN

Personeelsadministratie

● Je zorgt voor de opmaak van overeenkomsten zoals contracten, addenda,
verlofstelsels,...

● Je maakt de zendingen van personeelsopdrachten voor de onderwijsadministratie
● Je beheert de personeelsdossiers
● Je verwerkt de tijdsregistratie van het personeel
● Je regelt de administratie en je bent aanspreekpunt voor externe diensten zoals RVA,

mutualiteit,...
● Je zorgt voor de registratie van afwezigheden en verlofstelsels
● Je verzorgt de administratie voor de arbeidsongevallen
● Je volgt de onderwijswetgeving omtrent personeel mee op
● Je werkt nauw samen met en in opdracht van directie en beleidsmedewerkers

Gegevensbescherming

● Je bent het Aanspreekpunt Informatieveiligheid (AIV) binnen onze organisatie
● Samen met de directie implementeer je de GDPR in ons centrum
● Je adviseert en ondersteunt bij de correcte verwerking van persoonsgegevens
● Je ziet toe op de naleving van de GDPR/AVG-regelgeving



PROFIEL

We verwachten dat je
● inzicht verwerft in het aanbod en de doelgroep van LIGO
● beschikt over goede communicatieve vaardigheden
● efficiënt kan plannen en organiseren
● ordelijk en nauwkeurig kan werken
● beschikt over administratieve en ICT-vaardigheden
● stressbestendig bent
● democratisch en pluralistisch ingesteld bent
● discreet bent
● zelfstandig kan handelen, maar ook kan samenwerken
● flexibel bent

ALGEMENE VOORWAARDEN
● Beschikken over een diploma hoger onderwijs
● Beschikken over een rijbewijs B en bereid zijn opdrachten uit te voeren in de

verschillende vestigingen

AANBOD
● Werken in een gedreven team.
● Mogelijkheid tot bijscholing en interne coaching.
● Contract van 18/36u per week voor het schooljaar 2021-2022 met kans op verlenging

na positieve evaluatie.
● Indiensttreding: september 2021
● Loon op basis van het onderwijsbarema 106. Meer info: www.ond.vlaanderen.be.
● Enkel eerdere tewerkstelling bij een Vlaamse of Federale overheidsdienst en

opgebouwde anciënniteit in het onderwijs kunnen meetellen in de
anciënniteitsberekening van het loon.

● LIGO is onderdeel van het volwassenenonderwijs; wie vastbenoemd is in een ander
onderwijsniveau, kan via een TAO tewerkgesteld worden in LIGO.

● Aantrekkelijke specifieke vakantie- en compensatieregeling.
● Plaats tewerkstelling: Kortrijk.

Sollicitatieprocedure
● Sollicitatiebrief met CV (in één document in bijlage) uitsluitend per mail naar

personeel@ligo-mzwvl.be t.a.v. de directie ten laatste tegen 22 september 2021 om
12u ‘s middags..

● Eerste selectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrieven met CV op 23 september.
● Definitieve selectie op basis van de sollicitatieproeven en -gesprekken: dinsdag 28

september in de namiddag. Gelieve dit moment vrij te houden in uw agenda.
● Meer info over onze werking kan je terugvinden op onze website.

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex
http://www.basiseducatie.be/open-school-kortrijk-roeselare
https://www.ligo.be/open-school-kortrijk-roeselare

